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62 3097 5157

barretoportapronta

portasbarreto

Para orçamentos personalizados,
análise de projetos, dúvidas
e sugestões, entre em contato.
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ACABAMENTOS EM MADEIRAACABAMENTOS EM MADEIRA

A COMBINAÇÃO
PERFEITA

ENTRE AMBIENTES
ACONCHEGANTES

E MADEIRA

Produtos que 
encaixam no seu 
projeto, com 
variadas opções de 
cores, design e 
acabamentos

A Barreto é pioneira na industrialização de portas e acabamentos para 
madeira no centro oeste brasileiro, e hoje é referência neste segmento. 
Estamos ampliando nossa linha de produtos lançando rodapés, painéis 
ripados e lambris, preservando nosso maior patrimônio que é a 
qualidade dos nossos produtos.

Optamos por linhas modernas e arrojadas compondo assim o universo 
da decoração com requinte e estilo de bom gosto.

Nossos produtos atendem a residências, escritórios, restaurantes, 
vitrines, fachadas etc. Temos estrutura para atender a qualquer tipo de 
demanda. Oferecemos suporte técnico para todo território nacional. 

DESDE 1980 OFERECENDO SOLUÇÕES
PARA MADEIRA E ACABAMENTOS
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MEDIDAS
Painéis ripados modulares que se adaptam a diferentes 
espaços e ambientes. Além das linhas de nosso portfólio, 
fazemos projetos sob medida, variando tamanhos e cores.

CORES
Curupixá Freijó linheiro Branco

Ipê Preto

Capuccino

Capuccino

CORES
Curupixá Freijó linheiro Branco

Ipê Preto

Capuccino

Capuccino

Medidas disponíveis (comprimento x largura x espessura):

270 x 90 x 1,8 cm  |  270 x 90 x 1,5 cm  |  270 x 90 x 1,2 cm

Ripa Espaçador

largura da ripa largura do espaçamento

Linha Concept: ripado 3 cm com espaçamento de 2 cm
Linha Prisma: ripado 5 cm com espaçamento de 5 cm
Linha Duna: ripado 9 cm com espaçamento de 9 cm
Linha Design: ripado 10 cm com espaçamento de 0,6 cm 

MEDIDAS
Lambris modulares e de fácil montagem, oferecendo um 
excelente acabamento. Além das linhas de nosso portfólio, 
fazemos projetos sob medida, variando tamanhos e cores.

ACABAMENTOS
MODELO 1

Medidas disponíveis (comprimento x largura):

270 x 21 cm  |  270 x 15 cm   |  270 x 8 cm 

Medida (comprimento x largura x espessura): 270 x 2,5 x 0,9 cm

Ripa (Lambri) Espaçamento

Linha Studio: lambri 21 cm
Linha Prime: lambri 15 cm
Linha Soft: lambri 8 cm

0,9 cm

2,5 cm

2,5 cm

MODELO 2
Medida (comprimento x largura): 3 x 1,2 cm

1,2 cm

3 cm

PAINEL
RIPADO

O acabamento ripado é versátil e fácil de aplicar, reveste 
bancadas e paredes de ambientes internos. O volume e 
grafismo proporcionado por este acabamento, deixa o local 
aconchegante e com muito estilo. A versatilidade atende 
residências, lojas, salas comerciais, restaurantes, bares, hall, 
livings etc. Desenhos variados pela largura, profundidade do 
ripado e do friso. Além das medidas padrões, você pode 
personalizar seu painel ripado.

FORRO
RIPADO

KIT PORTA
PRONTA

RODAPÉ
PERSONALIZADO

O clássico estilo lambri leva ao ambiente o charme dos 
traços tropicais. Pode combinar o teto com os painéis 
ripados de paredes, bancadas e os rodapés. Versátil, o 
uso do forro de madeira abrange qualquer estilo de 
decoração, proporciona beleza e informação visual ao 
ambiente, melhorando também a acústica do local. 
Utilizando-se se lâminas conhecidas como lambris ou 
placas de madeira, permite a utilização de madeiras em 
tons variados e o projeto pode ter medidas 
personalizadas.

O Kit Porta Pronta é a transformação de vários 
componentes (porta, portal, alizar, fechaduras e 
dobradiças) e etapas da instalação de portas em 
um único sistema. As portas chegam a obra 
montadas com acabamento final, batentes, 
fechadura e dobradiças, e são instaladas em até 30 
minutos. É ganho de produtividade e redução da 
perda de insumos! A Barreto é referência no 
mercado com equipe de instalação e garantia direto 
da indústria.

O rodapé, além de combinar com a linha de 
portas/portais/alizar, oferece um diferencial estético 
único na decoração do ambiente. Produzido em MDF 
Comum e Naval de madeira processada hidro 
resistente com melhor durabilidade e em WPC 
premium, que é de alta tecnologia à prova d’água, 
também conhecido como PVC Wood. Seja qual for o 
ambiente, a Barreto dispõe de rodapés únicos que 
podem ser personalizados de acordo com o desenho 
e necessidade do cliente.

Temos linhas de portas que atendem de 
pequenas a grandes obras, podendo personalizar 
cores, acabamentos e qualidades técnicas.

Linha Smart e Gold: portas para condomínios 
horizontais e verticais, grandes residências, 
obras empresariais e industriais.

Linha premium: portas para hospitais, clínicas, 
empresas e obras de alto padrão com fino 
acabamento e matéria-prima WPC de alta 
durabilidade, resistente à água.

KIT’S/SISTEMA DE ABERTURA

P i v o t a n t e C o r r e r A b r i r

DIFERENCIAIS

Portais e alizares
reguláveis

Veda porta
automático

Borracha
amortecedora

MATÉRIA-PRIMA
MDF Naval
maior durabilidade
e resistência

MDF Comum
com revestimento
boa qualidade

MATÉRIA-PRIMA
MDF Naval
maior durabilidade
e resistência

WPC premium
resistente
à água

MATÉRIA-PRIMA
MDF Comum
com
revestimento
boa qualidade

MDF Naval
maior
durabilidade
e resistencia

WPC premium
resistente
à água

MATÉRIA-PRIMA

CORES
Curupixá Freijó linheiro Branco

Ipê Preto

Capuccino

Capuccino

MDF Naval
maior durabilidade
e resistência

MDF Comum
com revestimento
boa qualidade

MODELOS

Linha
Easy

Linha
Unique

Linha
Decor

MEDIDAS
Nossos rodapés têm as medidas padrão, mas também podem 
ser personalizados de acordo com o projeto do cliente.

Medidas disponíveis (comprimento x largura x espessura):

270 x 7 x 1,5 cm  |  270 x 10 x 1,5 cm  |  270 x 15 x 1,5 cm

MEDIDAS
PORTAS: Largura: 60 a 120 cm
Altura máxima: 245 cm

PORTAIS / BATENTES / MARCOS
9 a 25 cm  + regulagem

ALIZAR / GUARNIÇÃO / VISTA
5 / 6 / 7 / 10 cm

CORES
Curupixá Freijó linheiro Branco

Ipê Preto

Capuccino

Capuccino

7  / 10  / 15  cm

1,5 cm

7  / 10  / 15  cm

1,5 cm

7  / 10  / 15  cm

1,5 cm






